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Mekling i sak om bil  

Bilklager AS på vegne av 3052 klagere - Harald A. Møller AS 

Henvendelse om bistand 

Forbrukertilsynet viser til e-post mottatt 02.09.2022 med forespørsel om bistand i en sak der du 

representerer 3 052 klagere med krav om kompensasjon som følge av å være berørt av den såkalte 

Dieselgate-skandalen. Kravet er, slik vi forstår det, rettet mot Harald A. Møller AS. 

Om saksgangen i tvister som behandles i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget 

Alle forbrukersaker må først bringes inn for Forbrukertilsynets meklingsavdeling. Ingen saker kan 

bringes direkte inn for behandling i Forbrukerklageutvalget. Meklingen som tilbys er frivillig, og målet 

er at partene skal bli enig om en løsning på saken. I de tilfeller der partene ikke finner en omforent 

løsning, kan en av partene bringe saken inn for behandling i Forbrukerklageutvalget. 

Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget er lagt til Forbrukertilsynet, og sekretariatet forbereder saker 

for enkeltvis behandling i Forbrukerklageutvalget etter at den er overført fra meklingsavdelingen. 

Forberedelsen av saker skjer på grunnlag av den fremlagte dokumentasjonen i den enkelte sak 

ettersom behandlingen i Forbrukerklageutvalget er skriftlig. Forbrukerklageutvalget har ikke 

anledning til å behandle saker samlet. Medlemmene i Forbrukerklageutvalget er oppnevnt av Barne- 

og familiedepartementet.  

Du kan lese mer om klagebehandlingsprosessen her: https://www.forbrukertilsynet.no/tvistelosning  

https://www.forbrukertilsynet.no/tvistelosning
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Forespørselen om bistand 

Forbrukertilsynet kan på grunnlag av ovennevnte ikke yte bistand slik det anmodes om i 

henvendelsen. 

Forbrukertilsynet forstår henvendelsen slik at du fremmer krav om kompensasjon på vegne av alle 

klagerne, og at sakene skal sees under ett. Som det fremgår over, er det ikke lagt til rette for samlet 

behandling av saker i Forbrukerklageutvalget. En felles behandling av saker forutsetter at ordinære 

domstoler benyttes.  

Etter det vi kan se av fremlagt korrespondanse med importøren, så er kravet om kompensasjon 

avslått. Vi forstår det slik at foreldelse har vært tema i din korrespondanse med importøren. I ditt brev 

til importøren av 01.07.2022 fremholder du at de ikke burde påberope foreldelse fordi det strider mot 

sunn fornuft. I denne sammenheng bemerker vi at den alminnelige foreldelsesfristen er tre år, jf. 

foreldelsesloven § 3, og at foreldelse avbrytes etter §§ 14-19. Slik vi ser det, vil krav som fremmes i 

denne saken, være foreldet.  

 

Forbrukertilsynet henlegger med dette henvendelsen ettersom det ikke kan ytes bistand slik det er 

forespurt om i e-post av 02.09.2022. 

 

 

Vennlig hilsen 

FORBRUKERTILSYNET 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke signatur.  

 

 

Siv Hvidsten  Anita Nøstvik 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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